
 

 

Inf.: 0494/20 
 
 

Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 

 

#fiqueemcasa 
 
  

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 
 

QUARTA-FEIRA – 26/08 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 03 – O ar na manutenção da vida no Planeta Terra, assistir o 4º vídeo: Hora de investigar - 

simulador do aquecimento global. - Poluição atmosférica - Chuva ácida. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 147 a 152 da apostila.  

Ou utilize o link  clique aqui 

Para acompanhar a experiência da página 137 “Simulador do aquecimento global” utilize o link https://youtu.be/nqAGUX3F19M  

Lição de casa: Português: Produção de texto - Parte 2 - páginas 153 a 155. 

 Produção de texto - Parte 3 - páginas 157 a 159. 

Para realizar estas atividades, siga as orientações no link: https://youtu.be/Zs9luaTq6bo  

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/vhYwQj-4KZc com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – páginas 11 e 12 

A música pelo mundo. Diferentes países e diferentes estilos de música. 

Espanha – Cajon 

Federação Russa – balalaica 

Alemanha – Corneta dos Alpes ( alphorn) 

América do Norte – banjo 

América do Sul – flauta de pan 

*Atividade complementar disponível no APP do Colégio – Observe os instrumentos das páginas 9, 10, 11 e 12 da apostila de músi-

ca, faça uma pesquisa do instrumento que você achou mais curioso. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=OQWK1dytH4A com as orientações da teacher Mariana.    

Apostila 3 – Third Lesson – True friends share experiences 

Páginas: 14 e 15: Text – City Mouse and Country Mouse (Part I) 

Vídeo do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=909fac8a-3a98-4331-8fee-

01b7d6fe9bbc&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_4Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: True friends share experiences (I) 
 
 

QUINTA-FEIRA – 27/08 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 12 – Esportes olímpicos, motricidade humana e matemática, assistir o 1º vídeo: Suas expe-

riências - Da Grécia antiga para o nosso tempo: Jogos Olímpicos. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 37 a 42 da apostila. 

 Ou utilize o link: clique aqui 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 – A formação do Brasil, assistir o 7º vídeo: Exploração e descoberta e diálogo com o texto - A 

colonização do Brasil. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 32 a 37 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Lição de casa: História: página 37. 

Matemática: páginas 87 a 89. 

Confeccionar uma máscara de super-herói que será usada na aula de amanhã. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar a orientação, nos vemos nas au-

las. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=ViRhHvpayTk 

Objetivos: Atenção, agilidade, concentração, coordenação visiomotora.  

Material: barbante, fita, arco (algo que caracterize um círculo); rolo de papel higiênico, bolinha de papel e bola de tênis. 

Atividades: Trocando as bolas.   
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SEXTA-FEIRA – 28/08 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 1º vídeo: Vida de herói - Suas experiências - Atividade inicial. 

(Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 181 a 183 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 2º vídeo: Missão “Em ordem”- Hora da história. (Prof.ª Bruna) e acompanhar na 

página 184 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Para esta atividade você deverá usar o encarte da página 291. 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03 - Recursos Naturais, assistir o 6º vídeo: Conhecendo o setor primário II.  

(Prof.ª Elisabete) e acompanhar nas páginas 106 a 109 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Matemática: Realizar o jogo das páginas 44 e 45 utilizando os encartes das páginas 9, 10 e 11. 

Utilizaremos este jogo nas atividades de 2ª feira (31/8) 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/WF7YSvqefFA com as orientações da professora Adriana.  

Vamos conhecer o pintor  Giuseppe Arcimboldo e suas obras https://g.co/kgs/Zt198E 

Assistir o vídeo sobre arte com alimentos: https://youtu.be/rZt1IgJgBfQ e, numa folha de sulfite, fazer um desenho utilizando as formas 

de frutas para criar uma obra. Coloque o nome, série e disciplina (Arte). Guarde esta atividade para entregá-la no final do bimestre.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 31/08 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 12 – Esportes olímpicos, motricidade humana e matemática, assistir o 2º vídeo: Ampliação 

dos saberes: Hora do jogo - Exploração e descoberta: Hora do jogo - Situação-problema. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 43 a 

46 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Na página 43 utilizaremos uma folhinha xerocada avulsa que você recebeu com o material do 3º bimestre. 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 – A formação do Brasil, assistir o 8º vídeo: Ampliação dos saberes e situação-problema - 

Guerras e alianças entre os indígenas e os europeus. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 38 a 44 da apostila. Ou utilize o link: 

 Clique aqui 

Lição de casa: História: Página 44 (situação-problema). 

Português: Acessar o portal no módulo 05 – Tantas lendas..., assistir o 8º vídeo: Almanaque Il. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas pági-

nas 171 a 174 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Para esta atividade, utilize os encartes das páginas 275 a 279. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar normalmente e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link  

https://www.youtube.com/watch?v=YoNtIa-k4oU&t=9s com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: FINALIZANDO O PROJETO EU AMO ESPORTES! 

Chegamos ao fim de nosso projeto “Eu amo Esportes”. O sentimento é de dever cumprido, de 

que tudo foi feito com o máximo de dedicação, como deve ser em qualquer prática esportiva!  

Para relembrar tudo que conhecemos e aprendemos ao longo das últimas semanas, pedimos 

que responda ao formulário que segue abaixo. 

Fiquem tranquilos, pois não se trata de uma avaliação. É apenas uma forma do professor fazer o 

diagnóstico de todo o processo realizado com as crianças. Portanto, solicitamos aos responsá-

veis que orientem seu filho (a) com responsabilidade, deixando-o responder com seu próprio 

critério.   

LINK: https://forms.gle/JR6uPYupo4zybhFCA  

Na próxima semana teremos novidades. Até lá! 
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TERÇA-FEIRA – 01/09 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 – A formação do Brasil, assistir o 9º vídeo: A religiosidade e as festas coloniais/ Indígenas e 

padres jesuítas. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 44 a 49 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 3º vídeo: Exploração e descoberta- Hora do texto - A competi-

ção. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 185 a 190 da apostila. Ou utilize o link  clique aqui 

Lição de casa: História: páginas 45 e 46 (questões 4 e 5). 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/ZobdFu5cWtE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos partir para a programação!!! E depois, teremos a primeira atividade avaliativa para que você a 

imprima, a realize com atenção e a guarde em sua pasta, para me entregar no colégio no final do bimes-

tre, conforme as orientações já enviadas. Conversaremos sobre isso nas nossas ADDs, não perca!!!  

 PROGRAMAÇÃO – STAR WARS 1 

 HORA DO CÓDIGO - FROZEN 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 1 PARA IMPRIMIR (Por favor, NÃO faça nenhuma alteração no 

arquivo compartilhado, apenas o imprima mesmo). 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes 

sociais com a #objetivobragança! � 

_________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 
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